Referat DSP’s online-bestyrelsesmøde lørdag d. 28.03.2020 kl. 9.30
Mødedeltagere: John Villadsen, Pernille Lynge, Lars Thomsen, Britta Sørensen, Tanya Willemoes, Linea F.
Petersen, Kit Andersen, Charlotte Grønlund og Conni Lynge
Referent: Conni Lynge

1. Konstituering af bestyrelse
Bestyrelsen har konstitueret sig som nedenfor beskrevet og med følgende ansvarsområder – opgaver er
tilføjet ved de forskellige medlemmer
Formand
John Villadsen
PR-udvalg, Sponsorudvalg, SEGES/Hest, Samarbejde med andre forbund.
Bestyrelsesrepræsentant i Avlsledelsen
Næstformand
Linea Fogh Petersen
Champinat, Pony Cup, Stævneaktivitet, Kontakt til DRF
Kasserer
Pernille Lynge
Regnskab og medlemsliste , Klubmodul
Udsendelse af nyheder
Sekretær
Conni Lynge
Avlsudvalg: Følskue og 2-års hopper,Hoppekåringer
Hingstekåring og Stationsafprøvninger, Eliteskue, Hingstelisten, Hjemmeside
SEGES/Hest, Stambogsudvalg
Bestyrelsesmedlem
Tanya Villemoes Sørensen
Regionerne, Sponsorudvalg , Pony Cup
Bestyrelsesmedlem
Britta Sørensen
Championaterne, arrangementerne
Bestyrelsesmedlem
Lars Thomsen
Ansvarlig for hjælperne
Regionerne, samt racerepræsentant ved Landsskuet

1.Suppleant
Kit Andersen
Medier, regioner, aktiviteter
2.Suppleant
Charlotte Lund
Arrangementerne

2. Økonomi
Der er god økonomi, og flere medlemmer end sidste år på nuværende tidspunkt.

3. Evaluering af hingstekåring 2020
Longeringsbanen skal laves 3 m større på hver side, samt dommerne rykker ind midt imellem de to baner,
og helt over til modsat barriere, som publikum, samt mere afstand imellem de to baner. Dommerne ønsker
ikke de hingste, som ikke vises under rytter, vist løse to gange, da de også vises løse, når de løsspringes.
I forhold til NF, så skal deres team være bedre til at være på pladsen i god tid.
Oprangering af hingstene skal lægges sidst. Også for NF.
Halleje bør deles 50/50.
Prøver på CA og WFFS, de første kom ikke frem til laboratoriet i USA, men er nu ankommet. Håber på svar i
uge 14.
Pernille optog video til at lægge op på nettet, omkring en kåringsdag.
De skal sættes sammen til video. Anne Sofie Lambertsen står for redigering af videoerne i samarbejde med
Avlsledelsen og evt. Bestyrelsen, hvis det bliver nødvendigt.

4. Sommerens arrangementer
Hoppekåringer, følskuerne, Eliteskuet- eliteskuet vil foregå lige som sidste år med, at 1.kval til
championatet vil ligge i forlængelse af dagen.
Championaterne, der mangler godkendelse af datoerne, fra DRF’s side.
Der er både ny og genganger som gangartsdommere i 2020 ( semi/ finale) De kompetente dommere er
Birthe Lyder Nielsen og ponylandstræner Dennis Fisker .
Omkring ifolede hopper til championaterne, der undersøges om dispensation.

5. Sponsorudvalg
Ingen hovedsponsor i år. Der forsøges fortsat at finde en eller evt. 2.
Klassesponsorater til championat – der ydes en indsats igen i år, på at finde disse gennem medier og
personlig kontakt m.v.

6. Medier
Der vil forsøges med mere synlighed på Facebook + en Instagram profil.
Forslag om flere forskellige ”events” via medierne; årets pony m.m., årets foto og meget mere.

Fokus på at hjemmesiden er overskuelig. Der er dog begrænsning på antal menu punkter. Derfor flyttes
blanketterne ind under de relevante områder i stedet og der laves direkte link til KlubModul som et
menupunkt.

7. Regionerne
Lars, Tanya og Kit mødes, og kontakter efterfølgende regionsrepræsentanterne.

8. Evt.
Ved generalforsamlingen snakkede vi omkring krav til elitehopper.
Der fremsendes forslag til Avlsledelsen omkring ændring af krav til at kunne blive elitehoppe, at afkom bør som
minimum være DSP-registrerede dyr. Conni fremsender forslag til Avlsledelsen.
Næste møde forventes en hverdagsaften tirsdag eller onsdag i uge 24 eller 25. Fastsættes endeligt senere.

